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INSTAPDAGEN  

SCHOOLJAAR 2017-2018 

Kinderen geboren 

t.e.m. 

komen na….. dus vanaf… 

01/03/15 Zomervakantie 01/09/17 

06/05/15 Herfstvakantie 06/11/17 

08/07/15 Kerstvakantie 08/01/18 

01/08/15 Instap 1 februari 01/02/18 

19/08/15 Krokusvakantie 19/02/18 

16/10/15 Paasvakantie 16/04/18 

14/11/15 Hemelvaart 14/05/18 

 
 vrijdag 1 september 2017:  

alle kleuters geboren tot en met 1 maart 2015 

 

 

 maandag 6 november 2017 – herfstvakantie: 

alle kleuters geboren tot en met 6 mei 2015  

 

inschrijving:  

woensdag  11 oktober 2017 – van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag  11 oktober 2017 – van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag 25 oktober 2017 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag 25 oktober 2017 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 maandag 8 januari 2018 – kerstvakantie: 

alle kleuters geboren tot en met 8 juli 2015 

 

inschrijving: 

woensdag  29 november 2017 - van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag  29 november 2017 – van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag 20 december 2017 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag 20 december 2017 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 
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 donderdag 1 februari 2018 

alle kleuters geboren tot en met 1 augustus 2015 

 

inschrijving: 

woensdag 29 november 2017 - van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag 29 november 2017 – van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag 24 januari 2018  van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag 24januari 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 maandag 19 februari 2018 – krokusvakantie 

alle kleuters geboren tot en met 19 augustus 2015 

 

inschrijving: 

woensdag 29 november 2017 - van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag 29 november 2017 – van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag 17 februari 2018  van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag 17 februari 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 maandag 16 april 2018 – paasvakantie 

alle kleuters geboren tot en met 16 oktober 2015 

 

inschrijving: 

woensdag 14 maart 2018- van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag 14 maart 2018 - van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag  28  maart 2018  van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag  28 maart 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 maandag 14 mei 2018 – Hemelvaart 

alle kleuters geboren tot en met 14 november 2015 

 

inschrijving: 

woensdag  14maart 2018- van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot 

woensdag  14 maart 2018 - van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin 

opendeur-moment en inschrijving: 

woensdag  2 mei 2018  van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin 

woensdag  2 mei 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot 

 

 

 

 




